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Blíží se Velikonoce. Tradič-
ní svátky jara, které vrcholí 
na červené pondělí veselou 
obchůzkou. Gruntujeme, blýs-
káme, sejeme osení a chystáme 
velikonoční výzdobu a dětem 
pomlázku.

� Lenka Kopčáková

V očích křesťanů jsou ovšem Veli-
konoce slavností Zmrtvýchvstání 
Páně, a vrcholí jimi liturgický rok. 
Křesťané Velikonoce slaví jako svát-
ky vykoupení a naděje na duchovní 
obnovu života. 

Víte ale, proč ve velikonoční 
výzdobě i pomlázce dominuje figur-
ka zajíce? Možná za to může prastará 
velikonoční legenda. Říká, že ptáčka, 
co málem umrzl ve vánici, zachránila 

pohanská bohyně plodnosti Eostre, 
odpovědná za příchod jara. Ptáčka 
proměnila v odolného a skromného 
zajíce. A ten každé jaro z vděčnosti 
snáší jako pták vejce, ovšem ve všech 
barvách duhy… 

Pohanské a křesťanské mýty se 
časem prolnuly. Jméno bohyně se 
dostalo do anglického názvu křesťan-
ských Velikonoc - Easter.  Z Němec-
ka k nám zase pronikla tradice, že 

velikonoční zajíček dětem přináší 
vajíčka, dnes hlavně čokoládová. 

Velikonoce jsou svátky, které sym-
bolizují naději na nový život a vejce 
je logicky symbolem života, plod-
nosti i vděku.

Zvyk jíst vajíčka na Velikonoce je 
velmi prastarý. Souvisí s koncem 
přísného půstu, kdy mezi zakázaný-
mi potravinami byla do Velikonoc 
i vejce. Tradiční červená barva, jíž 
byla vejce původně zdobena, sym-
bolizovala krev, život a lásku.

Dříve se vždy zdobila vejce vaře-
ná, aby se dala sníst. Nazdobené 
výdumky jsou až záležitostí posled-
ních dvou století.

K barvení vajec se používala růz-
ná přírodní barviva. Dodnes vajíč-
ka obarvená docihlova v cibulových 
slupkách mají zde na Žďársku vel-

kou tradici. 
Velikonoční týden vrcholí tradiční 

pomlázkou na červené pondělí. 
Chlapci a muži šlehají dívky a 

ženy čerstvými vrbovými proutky, 
aby zůstaly svěží, krásné a plodné. 
Zejména svobodné dívky jim pak na 
pomlázku přivážou pentli. A ten nej-
lepší koledník má v poledne pomláz-
ku plnou. 

Ale pozor, barvy stuh cosi napo-
vídají. Jde o starý lidový zvyk, jímž 
dívky dávaly chlapcům najevo, jakou 
u nich mají naději. Třeba červená 
znamená lásku a náklonost, modrá 
naději na něco víc, žlutá odmítnutí a 
zelená sympatie a oblibu.

Podobné je to i s barvou vajec. To 
se ví, červené vajíčko i rudou stuhu 
dávala dívka jen svému milému... 

Tak veselé Velikonoce!

Vytvořme si doma velikonoční pohodu

Snad v každé domácnosti to před Velikonocemi 
sladce zavoní pečením. Mazanec a beránek patří 
k nejstarším historicky doloženým velikonočním 
pokrmům. 

Do mazance se zakrojovalo k uctění kolední-
ků a původně vůbec nebyl sladký. Dnes jej při-
pravujeme ze stejného těsta jako vánočku, ale o 
Velikonocích přidáme víc vajec. Rozinky a seka-
né mandle mu také sluší. Mazanec se tradič-
ně peče na Bílou sobotu  a dodnes jej řada žen 

před vložením do trouby nařízne křížem. To na 
památku způsobu Ježíšovy smrti na kříži.

Obřadní pečivo snězené v ten správný den nás 
prý ochrání před neduhy. Zvláště když na Zelený 
čtvrtek ještě před východem slunce posnídáme 
jidáše s medem, budeme prý zdraví jako rybičky 
a chráněni proti hadímu uštknutí.

Tradiční jidáše jsou válečky z kynutého těsta 
stočené do tvaru provazu. Potřené medem chut-
nají výtečně.

Naparáděný beránek s červenou mašlí pod 
krkem a zelenou snítkou v puse snad nechybí 
na žádném velikonočním stole. Zvláště tam, kde 
jsou děti.

Beránka pečeme tradičně na Bílou sobotu z 
piškotového nebo třeného těsta, očička vytvoří-
me z rozinek. V křesťanství ten náš pocukrovaný 
beránek symbolizuje Beránka božího obětované-
ho pro záchranu lidstva. -lko-

Mazanec a beránek jsou starobylým pečivem


